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 مقدمه 

شرکت پيشتازان توسعه صنعت ايليا در ارائه خدمات  هایمحصوالت و توانمندیبرای شرح مدرک حاضر 

 وهای ذخيره، انتقال، توزين و بچينگ انواع مواد پودری های مربوط به سيستمفني و مهندسي در زمينه

های فعاليت تهيه گرديده است. محصوالت شرکت محدود به اين مدرک نبوده و در ساير حوزهسيال 

و ... طراحي و  زناداکتور هم گيرهای پودری،، نمونهرهای پودریتجهيزات ديگری مانند فلومتشرکت، 

 ساخته شده است.

در نورنبرگ آلمان، آماده ارائه خدمات  POWTECH 2016همچنين اين شرکت با حضور در نمايشگاه 

الين شکل و مش ذرات، برندهای گيری آنتر و تامين تجهيزات در زمينه سنسورهای خاص اندازهوسيع

گيری ، سنسورهای آنالين اندازهSchenck Process ،Brabender Technologieمعروف 

 باشد.و ... مي AKOبرند  Pinchی و شيرها Henseرطوبت، فيلترهای نوين، فلومترهای دقيق عبوری 

 اين شرکت آمادگي دارد جهت ارائه توضيحات تکميلي در جلسات فني و مديريتي حضور به هم رساند. 
 



 
 
 
 
 
 

 

3   

 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            

                                                           

 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 معرفي شرکت 

 ياستيس ین شرکت با اجرايده است. ايبه ثبت رس 5935ا در سال يليشرکت پيشتازان توسعه صنعت ا

ره کند و هموايمکانيک، الکترونيک و ساخت فعاليت م یهادر حوزه يچندوجه یکرديمحور و با رودانش

ابد. يبدر حوزه فعاليت تخصصي خود کمبودها و مشکالت موجود در صنعت  یبرا يده است پاسخيکوش

جاد يمختلف و متفاوت ا یهاپروژه یجهت اجرا يخاص یتوانمند یات چندشاخهياست شرکت در فعاليس

وفق م یمتعدد یهاجوان، متخصص و خالق تا کنون در حوزه یروهايه بر نيکن شرکت با تيکرده است. ا

 از جمله:  اجرا و ... شده است. ،، مشاورهیديتول یهاپروژه یبه اجرا

ور، کارخانجات يکارخانجات توليد آرد، صنعت برق، کارخانجات توليد خوراک دام و ط

ايع صن صنعت فوالد و نسوز،، صنعت رنگ، مانيصنعت س، U-PVCل  و لوله يد پروفيتول

  هاي آب و فاضالب، صنايع الستيکخانهو تصفيهمعدني 

 :ل شده استير تشکيز ین مجموعه از واحدهايا

: واحد مکانيک با تشکيل تيمي کامل در راستای تحقق اهداف شرکت، کليه امور طراحي کيواحد مکان

ها تجهيزات را بر عهده دارد. اين طراحيکشي و محاسبات بخش مکانيکي ، نقشهيجزئ ي، طراحيمفهوم

.. را کشي و .های لولهها، سيستمها، طراحي ديناميکي و مکانيزمای مانند طراحي سازههای گستردهحوزه

دهد به همين جهت توان اجرای شوند. واحد مکانيک خدمات خود را به نحو ماژوالر انجام ميشامل مي

 .باشداندازی را دارا مي ي، ساخت و راهپروژه به صورت مجزا، در فاز طراح

های گيری از نيروهای مجرب و کارآزموده خود در حوزهن واحد با بهرهي: اقيک و ابزار دقيواحد الکترون

ه و ها به خدمت گرفتترين و کاراترين راه حلتخصصي مرتبط، دانش فني روز دنيا را برای ارائه مناسب

های بهينه برای  حل ا، خالق، فعال و کارآمد بداند که توانائي ارائه راهافتخار دارد که خود را تيمي پوي

هايي از آنها اشاره کرد: طراحي، نصب،  ترين مشکالت صنايع را دارد، که مي توان به سرفصلپيچيده

 عاندازی و کاليبراسيون انواع سنسورهای مورد استفاده در صنايع برق، نفت، گاز، پتروشيمي، سيمان، صنايراه

ازی اند، طراحي، نصب و راه اندازی تابلوهای کنترل برای صنايع فوق، طراحي، نصب و راه…غذايي، آب و
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افزار، طراحي، تست و توليد انواع بردهای الکترونيک افزار و نرمهای مانيتورينگ شامل سختانواع سيستم 

  ها.برای کاربردهای متنوع در پروژه

های متعدد و ندين ساله شرکت در صنايع مختلف و اجرای پروژه: با توجه به سابقه چواحد ساخت

اند. های متفاوتي مورد ارزيابي قرار گرفتههای مختلف با تواناييمتفاوت، عالوه بر تجهيزات شرکت، کارگاه

های ارجاع شده به ها پس از ارزيابي به فهرست واحد ساخت شرکت افزوده شده و سفارشاين کارگاه

  گردند.ه نوع کار و تعداد و دقت مورد نظر کارفرما به کارگاه منتخب ارسال ميشرکت، بسته ب

گردد و به اين ترتيب محصولي با اين فرايند برای واحدهای داخل شرکت نيز به همين ترتيب اجرا مي

ود دهای محها را در زمانگردد. اين مجموعه بزرگ توان اجرای انواع پروژهدقت و کيفيت مطلوب توليد مي

  دهد.به اين شرکت مي
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 شرکت هايپروژه 

ص های مختلفي فعاليت داشته که بيشترين تمرکز و تخصدر زمينها يليشرکت پيشتازان توسعه صنعت ا

اد به های انتقال موو سيستمبچينگ و کامپاندينگ  ،شرکت در زمينه فيدرهای پودر، فلومترهای پودر

 های بادی بوده است.روش

 01دستگاه در  541ش از ي) ب یسازيدر مخصوص غنيکروفيکارخانجات آرد کشور به مز يتجه 

  کشور (استان 

  01دستگاه در  551ش از ينگ مخصوص پودر و گرانول )بيستم فلومتريو ساخت دو س يطراح 

  استان کشور(

  د آردينگ کارخانجات توليتوريستم مانيس  

  مان تهران(ي)س یمان حفاريسنگ يستم دوزي، ساخت، نصب و آموزش سيطراح  

  ن(يک آرد ذرت جهت ونزوئال )آرد ماشيدر اتوماتي، ساخت و آموزش فيطراح  

  مان تهران(يمان )سيه سيمواد اول یريگستم نمونهي، ساخت، نصب و آموزش سيطراح 

  گر ستم اخالليارائه نقشه ساخت چهار س و یساز ، مدليجزئ ي، طراحيمفهوم يطراح

  )بسامدآزما(

  ستابست(ي)وو توزيع مواد  آموزش سيستم اتوماتيک انتقال، ساخت، نصب و يطراح  

  (یجهاد کشاورز يش )پژوهشکده مهندسيستم جدايو ساخت س يطراح  

  د ي، اسيميکس، کنسانتره آنزي)آهک، تالک، پرم های مختلفپودر و تست دريو ساخت ف يطراح

  رنگ و ...( یو پودرها ، کربنها، دانهPVCک، يبور

  دان( یستم فلوباالنسر و مانيتورينگ )خوراک دام ساريو نصب س يطراح  
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  دو  طراحي( دستگاه غبارگير ترWet Scrubber مجتمع مس سرچشمه با همکاری شرکت )

 راستا صنعت هوشمند به کارفرمايي شرکت ايريتک

   ( طراحي دو دستگاه غبارگير ترWet Scrubber مجتمع مس سرچشمه ) با همکاری شرکت

 راستا صنعت هوشمند به کارفرمايي شرکت ايريتک

   طراحي خط کامل تجهيزات غبارگيرهای احياء مستقيم فوالد خراسان با همکاری شرکت راستا

 صنعت هوشمند به کارفرمايي شرکت های ايريتک و ماشين سازی ايکا

  طراحي( طراحي  ده دستگاه سيستم غبارگيرScrubber   Venturi ) با  فوالد شهيد خرازی

 همکاری شرکت راستا صنعت هوشمند به کارفرمايي شرکت های ايريتک

 ا(يل  تين بار در کشور )گرانياول یک برايمخصوص سرام یهاپالک چ و روليد انبوه پيتول  

  جوش به روش  یتکنولوژ یو اجرا یاده سازيپFSW  

  خاص یديخورش هایربکسيد انبوه گيو تول يطراح  

 ل ضدزنگيزات استيانواع تجه ساخت 

 ن(ي)آرد ماش کوباجهت  گندمخت و آموزش فيدر اتوماتيک آرد ، سايطراح 

 اندازی سيستم تست انتقال مواد به روش و راهراحي، ساخت طDense 

 گير اتوماتيک مواد اوليه سيمان )سيمان تهران(اندازی سيستم نمونهو راهراحي، ساخت ط 

 خانه شماره دو آب هيق پودر آهک در شرايط اضطراری جهت تصفيره و تزريستم ذخيس يطراح

  )آبفای شهر تهران( شهر تهران

 ستم يس يطراحlime pellet coating هوشمند صنعتجهت پروژه فوالد صبا )شرکت راستا

 تک(يريبه کارفرمايي شرکت ا
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 هان ي)شرکت کن و پک يق پرکلريق دقيک و تزريره و شارژ اتوماتيستم ذخيو ساخت س يطراح

  سات(يتاس

 ستم يس يمشاوره طراحlime pellet coating  شرکت  شهيد خرازیجهت پروژه فوالد(

 تک(يريهوشمند به کارفرمايي شرکت اصنعتراستا

 سازی طراحي و ساخت اولين سيستم فيداکتور در دنيا جهت دوزينگ مواد پودری و سوسپانسيون

 ثبت اختراع یدرون لوله، دارا

 ر يابخانه سبا فوالد مبارکه )شرکت سهيدراته جهت تصفينگ آهک هيره و بچيک ذخيوماتستم اتيس

 رو(ين

 بدن مس سرچشمه )فکور صنعت(يمول یريجهت پروژه آبگ يچيستم انتقال مارپيس 

 ستم يسDebagging (د سپاهانيا جاويميشرکت ک –پسند يتيع گيجهت کربن )گروه صنا 

 رو(ير نيخانه زابل )شرکت سابهيتصف ييايميمواد شداکتور جهت ساختمان يزات فيتجه 

 ت به روش يبنتون یستم انتقال باديسDense دکو(يخراسان، شرکت پام یساز)پروژه گندله 

 کو(ي)شرکت پارم ير معموليگسهيک کير جامبو و يگسهيکارخانه و دو عدد ک يطراح 

 آوران پيشرو سپند() فن یون پودر چايفورموالس یدرهايف 

 پاهان(د سيا جاويميشرکت ک –پسند يتيع گيم )گروه صنايجهت کربنات کلس يوزن دريف 

 اسوج(ي ی)آبفا ييايمينگ مواد شياداکتور دوز 

 ق پودر نانو )نانوفن(يچ جهت تزريفيدر دومارپ 

 نگ يزدو یدرهاين فيسبک و تام یسازستم جرميافزار سکال و نرميکال و الکتريمکان يطراح

 )نسوز خوزستان(
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 چ پودر ير دومارپاکتوديفSMBS )مس سرچشمه( 

 )اداکتور مکش پودر نانو )پوشش فام 

 پوشش فام( یرنگ پودر ینگ اکسترودرهايدوز یدرهاين فيتام( 

 بست(کلسيم )ويستابچينگ کربنات 

 )فيدر دوزينگ اکسترودر )شاني پالستيک 

 وليد برق مديريت تفيداکتور آهک )شرکت  -سازینوسازی سيستم تخليه و تزريق آهک و شيرابه

 لوشان(

 )فيدر دوزينگ اکسترودر )پارس اشن 

 )اداکتور مکش و انتقال ايروزيل )پارس اشن 

 )سيستم بچينگ و انتقال افزودني پليمری آسفالت )کندوان پارس 

 گيری گندم عبوری )آرد زرين مشهد(سيستم اندازه 

  دوزينگ اداکتور سودUPVC  و اسيدPTFE ( شفاب– )جهت پااليشگاه تهران 

 کت خانه آب شهر ازنا )شرالکتروليت و دو عدد غبارگير آهک تصفيهسازی محلول پليپکيج آماده

 مهندسي تارا(

 )فيداکتورهای دو فيدره با انتقال و ميکس بادی و تابلو کنترل )سپهر نانو 

 )تامين فيدرهای دوزينگ اکسترودرهای رنگ پودری )پوشش فام 

  فيدر آهک هيدراته سيستمLime Pellet Coating  شرکت( پروژه مگامدول گهرMMTE) 

  سيستم ذخيره، بچينگ و انتقالpvc  )و کربنات کلسيم به چند نقطه )پارس صنعت رسانا 
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 خانه آب شهر کاشان(فيداکتور آهک هيدراته )تصفيه 
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 فيدر ) وزني و حجمي( 

( به صورت بچ يا Bulk Solid Material)هر نوع ماده پودری مکان تخليه فيدر، تجهيزی است که ا

دستگاه فيدر و ميکروفيدر نصب شده در داخل و خارج  051اين شرکت با بيش از کند. را فراهم ميپيوسته 

ای طوالني است و تنها شرکت داخلي است از کشور، در زمينه طراحي و ساخت فيدر و هاپرها دارای سابقه

که تجربه کار با انواع پودرها مانند: پرميکس فرفول، شکر، کربنات کلسيم، دی اکسيد تيتان، موليبدن، 

کربن، دوده برگشتي، ، پلي الکتروليت، PVC ،PACايروزيل، باگاس، شاموت، کائولن، آهک هيدراته، 

وربيک، رنگ پودری، آنزيم خوراکي، اسيد اسکانواع ، آلومينا سولفيت سديم، راکتيو آلومينا، کلساينمتابي

، انواع خاک اره، خاک رساسيد بوريک، افزودني سيمان حفاری، پرکلرين، پودر چای، سيمان، آلوم، 

 ... را دارد.مر افزودني آسفالت پليو  های مخصوص توليد مستربچميکس

يدرها فباشند. از نوع مارپيچي و بدون شافت بوده و دارای دو نوع حجمي و وزني ميايليا شرکت فيدرهای 

 همچنين بر مبناینمايند. تن بر ساعت را بنا به سفارش تامين مي 51گرم بر ساعت تا  1محدوده کاری 

نمايي  55الي  5های شکلاند. احي و ساخته شدهنياز پودر يا فرايند انواع فيدرها دومارپيچ و تک مارپيچ طر

 های اين شرکت هستند.از دستگاه

 

 انواع فيدرها طراحي شده  -5شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 فيدرهای دو مارپيچ شرکت ايليا  -0شکل 

 

 مارپيچ آهنيفيدرهای تک  -9شکل 
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 فيدر وزني دومارپيچ جهت توزين پيوسته  -4شکل 
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 )پروژه کن( فيدرهای وزني آهک  -1شکل  

 

 های بسيار کم با دقت بسيار باالنانوفيدر جهت ريزش  -6شکل  
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 مناسب جهت تزريق ايروزيل و مواد پودری چسبنده TSF15فيدر دومارپيچ   -7شکل  

 

 TSF60فيدر دومارپيچ   -3شکل  
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 VMF 06مارپيچ فيدر تک  -3شکل  

 

 تخليه کامل مواد بسيار بدرفتار زن جهتفيدر دومارپيچ دارای دو هم  -51شکل  
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 (MMTE –)پروژه مگا مدول گهر  Lime Pellet Coatingمارپيچ آهک سيستم فيدر تک  -55شکل  

رها گردد. امکان شارژ اتوماتيک فيد، بر مبنای نياز فرايند و نوع پودر تعيين ميحجم مناسب جهت فيدرها

ای خواهد بود که بدون هيچ کمک جرياني مانند ويبراتور يا ... طراحي سيستم به گونه نيز وجود دارد.

 سيستم تخليه گردد. 

های کند. در شکلسازی هاپر را تضمين ميهای اين شرکت، ريزش يکنواخت و دقت باال و فعالمارپيچ

 شود.تخليه کامل مخزن بدون هيچ کمک جرياني ديده مي 59و  50
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 تخليه مخزن و نمايش الگوی جريان مواد در تست آهک هيدراته  -50شکل 

 

 تخليه کامل مخزن در تست آهک هيدراته  -59شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

يار حياتي باشد و کارکرد دقيق آن بسقلب اصلي هر سيستم توزين پودری به روش پيوسته يا بچ مي ،فيدر 

تم منجر پذيری بهتر سيسش و کنترلبه تخليه بهتر مخزن، دقت باالتر ريزدر فيدرها طرح دومارپيچ است. 

شود، به ها بسته ميلوپ کنترلي با لودسلدر فيدرهای وزني ها متفاوت و خواهد شد. ميزان ريزش مارپيچ

ها با دقت کنند اما ميزان ريزش بر مبنای عدد لودسلاين ترتيب گرچه اينورتر موتور حلزوني را کنترل مي

تر و قابليت اطمينان باالتری تنظيم خواهد شد. فيدرهای وزني از فيدرهای حجمي دقيق ±5بهتر از %

 ای وجود دارد.دارند. البته بر مبنای دقت فرايند امکان استفاده از فيدرهای حجمي با توزين بسته
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   محصوالت و خدمات

 هاي انتقال موادسيستم 

ه تجربه و توان طراحي است. با توجه ب ايليا در دو زمينه انتقال بادی و انتقال مکانيکي مواد دارایشرکت 

های بدون شافت، انتقال مکانيکي انواع مواد پودری با سابقه اين شرکت در طراحي و ساخت انواع مارپيچ

 دهند.انواع اجرا شده اين نوع انتقال را نشان مي 57الي  54های پذير است. شکلمصرف توان پايين امکان

 

 انتقال و  بچينگ آهک هيدراتهسيستم ذخيره،   -54شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 سيستم ذخيره، انتقال و تزريق اتوماتيک پک  -51شکل 

 

 سيستم انتقال موليبدن  -56شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 زمان ايروزيلسيستم دوزينگ و انتقال هم  -57شکل 

 

نرخ  ارفرما وبرداری مد نظر کانتخاب نوع سيستم انتقال بستگي به نياز فرايند، سرمايه اوليه و هزينه بهره

 گردد.انتقال و چيدمان سيستم و ... دارد. مشاوره انتخاب نوع سيستم نيز توسط اين شرکت ارائه مي

قياس  53گردند. شکل طراحي مي Denseو  Diluteهای انتقال بادی اين شرکت به دو سيستم سيستم

و  Diluteسه سيستم مکانيکي و سرمايه اوليه، مصرف انرژی و نياز به تعمير و نگهداری نموداری 

Dense دهد.را نشان مي 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 قياس سه نوع سيستم انتقال  -53شکل 

 

نسبت ماده  53باشد. شکل مي  Denseو  Diluteروش انتقال بادی جدول زير قياس سريعي بين دو 

 01های شکلدهد. همچنين های مختلف نشان ميجامد حمل شده به نسبت هوای مصرفي را در روش

های دهد. همچنين شکلتوسط شرکت ايليا را نشان مي های انتقال طراحي و اجرا شدهانواع سيستم 09الي 

 دهد.ها را نمايش ميفيلترهای طراحي شده برای اين سيستم 01و  04
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 های مختلف انتقال بادیقياس نسبت ماده حمل شده به حجم هوا در روش  -53شکل 

 Diluteروش  Denseروش  

 بيشتر کمتر مصرف انرژی 

 بيشتر کمتر سرعت حرکت مواد

 بيشتر کمتر ها و احتمال جدايش موادسايش لوله

 کمتر بيشتر هزينه اوليه

 بيشتر کمتر نياز به تعميرات

 بيشتر کمتر مساحت فيلتر مورد نياز
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

   

 

 Diluteسيستم انتقال بادی به روش   -01شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 Diluteتابلو کنترل سيستم انتقال بادی به روش   -05شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 Denseتست استند سيستم انتقال بادی به روش   -00شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 Denseسيستم انتقال بادی بنتونيت به روش   -09شکل 

 

 فيلتر طراحي شده جهت مخزن  -04شکل 
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 فيلتر غبارگيری  -01شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 جريان موادسيستم کمک 

گردند. اند به راحتي تخليه نميطراحي شده FIFOبسياری از پودرها حتي در مخازني که بر مبنای اصول 

دارای  ( برای اين نوع پودرها ضروری است. شرکت ايلياFlow Aidجريان )های کمکاستفاده از سيستم

.. انتخاب وع پودر و .باشد که بر مبنای شرايط فرايند، نجريان بادی و مکانيکي ميدو نوع سيستم کمک

 دهند.ها را نشان ميانواع اين سيستم 91الي  06های گردند. شکلمي
 

 

 ويبره شارژر جهت تخليه مکانيکي سيلوها  -06شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 )تست آهک هيدراته(  Stable Rat holeتشکيل  -07شکل 

 

 تخليه کامل مخزن به کمک سيستم هوادهي )تست آهک هيدراته( -03شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 آهک يست و پنج تنيب یلوهايس يستم هوادهيس -03شکل 

 

 لوی شصت تني بتني )پروژه نيروگاه لوشان(سيستم هوادهي سي -91شکل 
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   محصوالت و خدمات

 تخليه جامبو و کيسه ايستگاه 

های تخليه جامبو و کيسه تجهيزات مفيد و ضروری در فرايندهای پودری هستند که امکان ايستگاه

ده های اجرا شهای زير نمونهکنند. شکلتخليه مناسب جامبو را فراهم ميغبارگيری مفيد هر نوع پودر و 

 دهد:را نشان مي

 

 ايستگاه غبارگيری و تخليه کيسه  -95شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

  

 

 ايستگاه تخليه جامبو به صورت يکنواخت  -90شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 ايستگاه غبارگيری و تخليه کيسه  -99شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 ايستگاه غبارگيری و تخليه کيسه  -94شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 گيريهاي کيسهسيستم 

 5111الي  111کيلوگرم و جامبوهای  11الي  1های گيری شرکت ايليا برای کيسههای کيسهسيستم

ها، کنترل کامل فرايند، اعالم خطاهای مد جهت شمارش کيسه PLCاند و دارای گيلوگرم طراحي شده

 باشند.بردار و ... مينظر بهره

 

 

 گيری شرکت ايلياکيسهسيستم های   -91شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 کلسيمگيری کربناتسيستم بچينگ و کيسه  -96شکل 

 

 کلسيمگيری کربناتسيستم بچينگ و کيسه  -97شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 طراحي سيستمي 

های بزرگ شرکت ايليا ارائه طراحي سيستم مطابق نياز کارفرما و فرايند و مبتني به يکي از توانمندی

باشد. ارائه طراحي مفهومي بر مبنای اطالعات های مختلف مييک دهه فعاليت در حوزهتجربه بيش از 

دهد. سيستم بچينگ هفت پودره را نشان مي 93شکل گردد. اوليه کارفرما و ارايه شماتيک آغاز مي

های سه بعدی ارائه شده را نشان نمونه 40و  45های های شماتيک و شکلنمونه 41و  93های شکل

سپس در صورت تاييد فني کارفرما، جزييات سيستم باشد. مي 40، اجرا شده مدل شکل 49شکل دهد. مي

د از گردد. اين فراينطراحي شده و بجز تجهيزات اختصاصي شرکت، ساير موارد توسط کارفرما تامين مي

 شد. همچنين تابلو کنترل و فرايند سيستم توسط اين شرکتبالحاظ اقتصادی بسيار به نفع کارفرما مي

 های مختلفي ارائه گرديده است.نمونه 17الي  44های طراحي و اجرا خواهد شد که در شکل
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 پودره 7سيستم بچينگ   -93شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 شماتيک واحد آمايش و بچينگ مواد اوليه  -93شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 توزين کربنات کلسيمشماتيک سيستم ذخيره و انتقال و   -41شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 طرح اول بچينگ و انتقال شش پودر  -45شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 سازی سبک نسوز خوزستان() جرم طرح دوم بچينگ و انتقال شش پودر  -40شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 سازی سبک نسوز خوزستان(اجرا شده طرح دوم بچينگ و انتقال شش پودر ) جرم  -49شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 ) پارس صنعت رسانا(سيستم ذخيره، بچينگ و انتقال مواد   -44شکل 

 

 تابلو کنترل سيستم ذخيره، بچينگ و انتقال مواد ) پارس صنعت رسانا(  -41شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 لمسي HMIو  PLC، مجهز به SFMتابلو فرمان فلومتر   -46شکل 

 

 تابلو کنترل و فرمان، طراحي و ساخت شرکت ايليا، پروژه سيمان تهران  -47شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 لمسي HMIو  PLCتابلو کنترل و فرمان سيستم ذخيره و تزريق پودر اهک مجهز به   -43شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 شرکت کندوان پارس( –چران سيستم بچينگ و انتقال مواد پليمری )معدن اسب  -43شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 ميکربنات کلس يدر وزنيتابلو کنترل ف  -11شکل 

 

 اتوماتيک نيروگاه لوشانسازی تابلو کنترل سيستم تخليه و شيرابه  -15شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 سازی سبک نسوز خوزستانتابلو کنترل پروژه جرم  -10شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 سازی اتوماتيک نيروگاه لوشانتابلو کنترل سيستم تخليه و شيرابه  -19شکل 

 

 سازی اتوماتيک نيروگاه لوشانتابلو کنترل سيستم تخليه و شيرابه HMI  -14شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 قيرگوگردیتابلو کنترل پروژه   -11شکل 

 

 تابلو کنترل پروژه قيرگوگردی HMI  -16شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 فرمول 11ماده و  6 –پروژه نسوز خوزستان  HMI  -17شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 اختيار کارفرما قرارخواهدگرفت:  در مستندات زير از طرف اين شرکت ،ر فرايند طراحيد 

 گزارش طراحي مفهومي-

 گزارش طراحي-

- QCTM 

 منطق کنترل -

- P&ID 

 فهرست تجهيزات -

 فهرست ابزار دقيق -

 برنامه زمانبندی ساخت و طراحي -

 فهرست قطعات يدکي -

 )فايل( Solid worksبعدی مدل سه -

 برداری و تعمير و نگهداریراهنمای بهره -

 مشخصات اجزای استاندارد )فايل( -

 های اجرايي و ساخت به صورت فايل )مکانيکال و الکتريکال(نقشه -
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 فيداکتور  

باشد که امکان دوزينگ مواد پودری مانند به نام فيداکتور مي( 13)شکل شرکت ايليا دارای ثبت اختراعي 

دهد. ، پرکلرين و ... را به صورت يکنواخت ميSMBS، کربن اکتيو، PACالکتروليت، آهک هيدراته، پلي
يز امکان باشد. اين تجهبرای هر فرايندی مياستفاده دست و قابل خروجي سيستم شيرابه يا محلولي يک

کند. به اين ترتيب دوزينگ پمپ، مخازن انحالل و فرايند آمايش مکش، انحالل و انتقال پودر را فراهم مي

انواع فيداکتور و  63الي  13های گردد. شکلدها حذف ميبردار ماهر از فراينشيرابه يا محلول توسط بهره
 دهند.مي شرح کارکرد آن را نمايش

 

 نامه ثبت اختراع فيداکتورگواهي  -13شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 Hopper Eductorشماتيک   -13شکل 

 

 

 ورودی اداکتور  -61شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 شيرآهک –خروجي اداکتور  -65شکل 

 

 خانه زابلتابلو کنترل فيداکتورهای تصفيه  -60شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 فيداکتور آهک با سيستم غبارگير  -69شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 پک با سيستم غبارگير فيداکتور  -64شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 فيداکتور سايز کوچک جهت تزريق پلي الکتروليت  -61شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 ، کارخانه تغليظ مس سرچشمهSMBSتزريق پودر فيداکتور   -66شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 گيری در نيروگاه لوشانفيداکتور اتوماتيک آهک جهت سختي  -67شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 HMIو  PLCبا تابلو مجهز به دارای فيداکتور الکتروليت سازی محلول پليپکيج تمام استيل آماده  -63شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 HMIو  PLCفيداکتور دو فيدره دارای ميکس و انتقال بادی با تابلو مجهز به   -63شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 (IEDPدوزينگ پمپ ) 

های اداکتوری، اين شرکت اقدام به طراحي دوزينگ با توجه به دانش موجود در شرکت و قابليت سيستم

سازی کلرورفريک، دوزينگ کلرورفريک و انواع بازها و های اداکتوری برای تزريق محلول کلر، رقيقپمپ

و ...  PTFE ،U-PVC ها قابليت ساخت با انواع مواد مانند استيل ضدزنگ،اين پمپاسيدها نموده است. 

 باشد.به دليل نداشتن قطعه متحرک، اين پمپ دارای صرفه اقتصادی بسيار باال مي دارند.

 دهد:های اجرا شده را نشان ميهای زير نمونهعکس
 

 

 دوزينگ اداکتور آب ژاول جهت چاه  -71شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 دوزينگ اداکتور کلرورفريک  -75شکل 

 

 مشابه جهت سود و اسيدنمونه اجرا شده   -70شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 اداکتورهای ساخته شده از سايز نيم الي چهار اينچ  -79شکل 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 (Wet Scrubberغبارگير مرطوب ) 

مورد نياز صنعت از موفق به طراحي انواع غبارگيرهای د ا دارا بودن توان علمي و عملي خواين شرکت ب

ب، رهای مرطوها غبارگييکي از انواع اين سيستمشده است. سيکلون و ونتوری اسکرابر ی، قبيل برج اسپر

باشد که دارای باالترين بازدهي نسبت به ساير تجهيزات متداول بوده و توانايي حذف ونتوری اسکرابر مي

 د.تر و گازهای اسيدی را دارميکروم 5درصد ميکرو ذرات آالينده بزرگتر از  31تا  71

سطح تماس مايع و گاز آلوده را به حداکثر ميزان خود رسانده  ،تهاين تجهيز با استفاده از ايجاد جريان آشف

يع ا از جريان گاز به جريان ماهدو سيال و انتقال ذرات و آاليندهو به اين ترتيب موجب اختالط مناسب اين 

 .گردداصله در پايين سيکلون جمع ميشده و لجن ح مايع از گاز جدا ،گردد. در ادامه و در سيکلونمي

برخي  .شوندطراحي و ساخته مي ،های مختلفي بوده که به تناسب نيازغبارگيرهای مرطوب دارای ظرفيت

 11و  41، 91، 01، 51، 51هايي که اين شرکت موفق به طراحي آن گرديده است عبارتند از: از ظرفيت

 :از ونتوری اسکرابر آورده شده استمتر مکعب هوا بر ساعت. در شکل زير شماتيکي 
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 نمای شماتيک ونتوری اسکرابر  -74شکل  
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 گيرنمونه 

ترل کيفي های کنيکي از ضرورت ،از فرايندهای توليد پيوسته دقيق، تکرارپذير و متناسب گيرینمونه

اندازی مواد انواع مواد مختلف در صنعت سيمان به طراحي، ساخت و راهباشد. اين شرکت تا کنون جهت مي

متعدد اقدام نموده است. طراحي جامع و قابل اطمينان اين سيستم به شکلي است که برای گيرهای نمونه

 دهد:های اجرا شده را نشان ميهای زير نمونهباشد. شکلفرايندهای توليد مواد پودری نيز قابل استفاده مي

 

 گير با قابليت جابجايي محورینمونه  -71شکل  
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 هشتم سيمان تهران گيرهای واحدنمونه  -76شکل  

 

 گيریتابلو کنترل سيستم نمونه  -77شکل  
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 

 

 914گير از جنس استيل ضدزنگ نمونه  -73شکل  
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي

   محصوالت و خدمات

 گارانتي و رضايت مشتريان 

 ترين نقش درمشتری و رضايت وی از زمان، هزينه، عملکرد و خدمات پس از فروش اين شرکت، حياتي

به اين مهم با توجه به طراحي مبتکرانه و بهبود مستمر تجهيزات عملکرد شرکت ايليا را دارد. رسيدن 

شرکت، نياز به ارتباط با افراد متعدد در ساختار سازماني مشتريان دارد. ارتباط با مشتری و تالش برای 

کارمندان اين شرکت نهادينه شده و طي بيش از يک دهه فعاليت شرکت، همواره کسب رضايت وی در 

تعدد سفارش در فهرست مشتريان اين شرکت نشاني از رضايت از تجهيزات اين مورد توجه بوده است. 

همچنين تعدادی از باشند. ماه گارانتي مي 50کليه تجهيزات ايليا دست کم دارای باشد. شرکت مي

 مشتريان در زير آورده شده است:های تاييديه
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي
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 اپيشتازان توسعه صنعت ايلي
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